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VALLALKOZAS ES
INNOVACiO

SYSTER MIKROSZAMITOG£PES RENDSZER

Hardver es szoftver szallit3s (betanfta's)! Cseregepes markaszerviz!

Keszletgazdalkodasi. termelesiranyitasi, konyvetesi, szovegszerkeszt6i, titkirnoi feladatait megoldjal

EKEZETES MAGYAR BETUK
a klaviatura*n

(
a k^pernyon 6s a printeren!

HARDVER:

Kozponti egyseg:

Kipemyd:

Periferia:

Z-80-A mikroprocesszor, 64 Kbyte RAM 128 Kbyte-ra bfivitheto

24 sor - 80 karakter/sor

2x1 vagy 4x1 Mbyte kapacitasu hajlekony magneslemezes tirolb, mozaik vagy csillagkerekes

nyomtato

SZOFTVER:

Opericios rendszer: NETTY, CP/M kompatibilis

Alapszoftverek: PASCAL/MT+, BASIC interpreter, BASIC fordito. C nyelv, FORTRAN, Program-szer-

keszto, Konyvtar-szerkeszto, RECOVERY Jemez doktor"

Alkatmazott szoftverek: TABCALC (tablazat szamfta'sok)

MICRODB magyar betukkel

TEXTER szovegfeldolgozds (gepiris)

MICROORIENT-SYSTEM raktdri nyilvdntartdsi es szaml3zo rendszer

MTIR mikrogepes termelesiranyitasi rendszer

SAFAR szerzodes es koltsegnyilvantartasi rendszer

SZAMITOGEPUNKET LOKALIS HALOZATI RENDSZERBEN (COBUS) IS SZALLITJUK!

SzalHta'si hata'ridQ: A rendelestol szamitott 1—2 honap

Fejleszt6: MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA
SZAMITASTECHNIKAI ES AUTOMATIZAlASI KUTATO INTEZETE

Gyartd: ELEKTROAKUSZTIKAI GYAR
Forgalmazo: Hardver: ELEKTROAKUSZTIKAI GYAR

Szoftver: COSY
"Tajekoztatast ad:MTA-SZTAKI-COSY

Miiszaki Fejleszta LednyvAllalat

Ugyintezo: Nagy Istvan, Tel.: 202-604, 295-612

Levelcfm: 1365 Bp. 5. Pf. 690.
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PASCAL(NETTY)
fordito es futtato

program

Felhaszn^lasi teriiletek:

A PASCAL (a BASIC utan) a legelterjedlebb mikroszamitbg£pes programozasi nyelv. A PASCAL nyelvet ketsegte-

len valatnivel nehezebb megtanulni es hasznalni, mint a BASIC-et, de megeri a faradsagot. A feladatok (kulbnosen a

nagyobb meretuek) programoz^sa ugyanis ISnyegesen kSzenfekvcibb, attekinthetdbb, jobban kezben tarthatb

PASCAL-ban, mint BAStC-ben.

Gyakorlott es igenyes programozoknak, nagyobb feladatok megoldasara eze>t az javasolhatb, hogy a PASCAL-t r&-

szesftsek eldnyben a BASIC-kel szemben.

Altalanos celu programozasi nyelv leven, a PASCAL/NETTY a feladatok sz£les kbreben alkalmazhatb. A szabva-

nyon tulmeno lehetoseget segitsegevel azonban kulbnosen jol hasznalhatb az alabbi teriileteken:

- real-time alkalmazasok:

folyamatiranyita's,

me>6rendszerek programozasa;

- szoveykezeles:

forditoprogramok,

szerkesztok.

Rendszerismertetes:
-

A PASCAL/NETTY rendszer 3 komponensbol all:

- forditoprogram, amely egy PASCAL/NETTY nyelvu" forr^sprogrambbl targyprogramot keszit,

- szubrutin kbnyvta>ak, amelyek a PASCAL/NETTY nyelv be6pitett fuggvenyeit es eljarasait. a file-kezeles rutin-

jait stb. tartalmazzaX

- szerkesztcS program, amely targyprogramokbbl gs szubrutin-kbnyvtarak elemeibbl vegrehajthatb programot ke-

szit. A targyprogramok egyike-masika lehet mas nyelvbol (pi. asszembler-bdl) tbrteno forditas eredmenye is.

A forditoprogram, a szubrutin-kbnyvtar es a szerkesztb program a PASCAL/NETTY rendszer kbtelezo komponeri-

sei. A felsorolas tovabbi reszeben szereplo komponensek opcionalisak.

- Nyomkbvetb program, melynek hasznalatit a forditbprogramtbl lehet kerni egy kapcsolb (switch) segitsegevel.

A forditoprogram es a szerkesztb' program ilyenkor olyan inform^cibkkal Icitja el a futtathatb programot. hogy a

program futdsa, a valtozbk allasa forrasnyelvi szinten nyomon kbvetheto.

- Kbnyvta>os program, melynek segitsegevel a taVgyprogramokat kbnyvtarakba lehet szervezni.

- V i ssz a -fordito (disassembler), mely PASCAL/NETTY eredetu targyprogrambol asszembler nyelvu lislat allit elo.

A g£pi kbdii programozashoz is erto programozb e lista alapjan megallapithatja. hogy a forditoprogram az egyes

PASCAL/NETTY nyelvu utasitasokbbl milyen INTEL 8080 kbdot allit elo.

Alkalmazasi feltetelek.

Hardver: - 48 K kbzponti membria + a NETTY operacibs rendszer membriaigenye

- minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: — a NETTY operacibs rendszer 2.4-es vagy k£sbbbi verzibja.



*&

COSY
manager
vallalat

VED/NETTY
szovegszerkeszto
program

FtHhiiszn.tl.-isi teriiletek:

A VED (Vizualis Editor) egy un. ..Full Screen Editor", azaz egy olyan program, amely a kepernyo adta lehetbsegek

maximalis kihasznalasaval gyorssa 6s kenyelmesse teszi a szbvegszerkesztest. F6 sajStoss3ga, hogy a szerkesztendo

allomany kivant reszletet megjeleniti a kepernydnes kozvetlen mbdositasat teszi lehetove.

A szbvegszerkesztes leggyakoribb utasitasai (pi. a kiilbnbbzo tipusu karaktermutatb mozgatasok) egy-egy un. funk-

cid-billentyu megnyomasaval hajthatdk vegre. A funkcib-billentyuk szeles valaszteka all lendelkezesre, ami \6 kezel-

hetos6get, gyors es egyszeru muveletvegzest tesz Iehetbv6.

A VED elsdsorban a programfejlesztes celjait szolg^lja, de irodai szbvegfeldolgozashoz is hatekony segitseget nyujt.

Kenyelmes peldaul, hogy folyamatos szbvegbeiras eseten a sorvegeken automatikusan uj sort kezd. A „formazas"
funkcib-billentyu megnyomasakor az adott bekezd6st a kijelolt margdk kbze tbrdeli. Agyakorta hasznilt kifejeze-

seket (pi, a szbvegben tbbbszbr elofordulb hosszu int6zmenyneveketl a rendelkezesre alio ti'z szbvegregiszterhez

lehet rendelni, onnan eldhivni es a szbvegbe beilleszteni ismetelt bebillentyuzes nelkiil. Ugyanezek a regiszterek te-

szik lehetove a szovegreszletek athelyezeset vagy tbbbszbrbzeset is.

Rendszerismertetes:

A VED ket uzemmbdban mukbdik: vizualis es parancs mbdban. A vizualis mod igenybevetele a tipikus, hiszen a

funkcib-billentyuk adta lehetosegekkel csaknem az osszes szbvegszerkesztesi igeny kielegitheto. A parancs mod
hasznalata nem olyan kbnnyen es gyorsan sajatithatb el, mint a vizualis mode, azonban lebetbseget nyujt bonyo-
lult, sokparameteres feladatok elvegzesere (pi. tbrbljiik az utolsb szaz sor kozul azokat, amelyek tartalmazzak az

„oldal" szbt). Az egyma's utani szerkesztesi muveletekbol un. makrok definialhatbk, 6s ezek egy kiilbn allomanyba
el is menthetok kesobbi felhasznalas celjabdl.

A VED allomany- 6s membriakezelb eljarasai lehetove teszik a rendelkezesre alio membria-kapacitasnal nagyobb
allomany kezeleset is. A szerkesztes alatt levo szbvegbe mas allomanyok reszletei beilleszthetbk, illetve a szerkesz-

tett szoveg tobb allomanyra szettbrdelheto. Kiilonbozo Iehetbs6gek vannak arra az esetre is, ha a lemez betelt.

Kulon emlit6st 6rdemel a VED jelkeszlete. A teljes ASCII karakter k6szleten (95jel» kfvul az osszes ekezetes betti

( 1 8 db) egyidejuleg felnasznalhatb.

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver: — 14 K kozponti membria + a NETTY operacibs rendszer membnaigenye
minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: - a NETTY operacibs rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzibja.



L80/NETTY
szerkeszto program

Felhasznalasi teriiletek:

Az L80/NETTY szerkeszto program segits6g6vel kiilonfele nyelvii forrasprogramok forditasanak eredmenyei, az

un. ta>gyprogramok, futtathatb programma szerkeszthetok ossze a NETTY operacios rendszer felugyelete alait.

Alkalmas hatekony, gyors mukodesu programok 6s programrendszerek k6szit6sere. Az L80/NETTY segitsegevel

magas szintCi nyelvekbol is elerhetovG tehetiink specialis rendszerszolgaltatasokat, illetve felgyorsithatjuk magas

szintu nyelven irt programjaink futasat.

RendszerismertetSs:

A kiilonbozo forditoprogramok altal eloallitott gepi kodu program, a targyprogram meg nem futtathato formaju,

VSgrehajthato programot csak akkor kapunk, ha e targyprogramokat osszeszerkesztjiik.

Az L80/NETTY lehetdsegei:

— modularis programoza's,

— kiilonbozo forrasnyelveken irt programok bsszeszerkesztese,

— a futtathatb program lemezre fr^sa eVvagy azonnali vegrehajtasa,

— a futtathato program azonosftasa,

— konyvtar hasznalata,

— a globalis valtozok cimenek listazasa.

— a program memoria-felhasznal^sanak szabalyozasa.

Alkalmazasi felt6telek:

Hardver: - 12 K kozponti memoria + a NETTY operacios rendszer memoriaig^nye

- minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: — a NETTY operacios rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzioja

— az L80/NETTY targyprogramokkal dolgozik, ezert hasznalata csak valamilyen targyprogramokat

eloallito forditoprogrammal egytitt ertelmes (peMdaul A80. BASCOM, PASCAL, FORTRAN).
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Felhasznalasi teruletek:

A legtobb szamttogSpes programnak vannak kritikus reszei, ahol lenyeges szempont a gyorses hatekony mukodes.

Masreszrol gyakran elofordul. hogy a szamitogepnek olyan szolgaltatasait akarjuk hasznalni, melyek egy adolt ma-

gas szintu nyelvbol kozvetlenul nem elerhetfik (pi. a regiszterek vagy egyes bil-ek Foriranbol). Ezeket a programre-

szeket c^lszeru gepi kodban megirni. men
— egy g6pi kodban megirt program akar egy nagysagrenddel is gyorsabb lehet, mint egy magas szintu nyelvben meg-

<rt,

- gepi kodu programbol a szamitogep minden szolgaltatasa kozvetlenul elerhetd.

Gepi kodu program kbzvetlen eloallitasa rendkiviil nehezkes lenne, ezert ezt a tevekenys^get On. asszembler progra-

mokkal szoktak tamogatni. A NETTY operdcios rendszer alatt az A 80 asszembler program all rendelkezesre.

Rendszerismertetes:

Az A 80/NETTY egy lemezen elokeszitett forrasnyelvu programbol athelyezhetfi g£pt k6du programot Uargyprog-

ramot) keszil. A forditas soran letrehoz egy lista filet is, amely lemezre vagy nyomtatora kerulhet. A lista file-bol

az XREF80 programmal kereszthivatkozasi listdt kiszithetiink. (Az A80/NETTY es az XREF80 egyutt keriil ter-

jesztesre.) A kapoti targyprogram, bar mar gepi kodu, de meg nem futtathato. V&jrehajthato programot akkor ka-

punk, ha a kodot valamilyen szerkeszto programmal (pi. L80) futtathato formara szerkesztjuk.

Az A80 lehetosegei:

— modularts programozas.

— Z80 es INTEL 8080 utasitasformatumok vegyes hasznalata,

— abszolut £s athelyezheto kod eloallitasa (es ezek vegyitese),

— program- es adatszegmensek szetvalasztasa (azaz ROM-kent hasznalhatd program is eldallithatd),

— egyszeruen vezerelheto felteteles forditas,

— makronyelv es makrokbnyvtar hasznalata,

— kenyelmes adatdefinialas.

Alkalm3*asi felt^telek:

Hardver: — 29 K kozponti memoria + a NETTY operacios rendszer memoriaigenye

- minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: - a NETTY operacios rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzioja

— valamilyen szerkeszto program (peldaul L80/NETTY).



Felhasznalasi leruletek:

A C nagvon ellerjedt mikroszamitbgepes programozasi nyelv. Igen hatekonyan hasznalhato mind a rendszerprogra-

mok, mind alkalmazasi program-(csomag(ok letrehozasahoz. Lehetoseg van a forditbprogram altal letrehozott

kbd futdsi idejenek optimalizalasara is. ami kiilonbsen gyakran hasznalt programok eseteben hasznos szolgaltatis.

C nyelven irtak a szeles korben elterjedt UNIX operacibs rendszer sok komponenset, valamint maganak a C NETTY
forditbprogramnak bizonyos r6szeit is.

A C elterjedes^t elosegitette. hogy kifejlesztesekor nagy siilyt fektettek a letrehozott programok hotdozhatbsaga-

nak biztositasara, ezert a C nyelv olyan programok es programrendszerek kifejleszt£se>e is hasznalhato, melyeknel

a fejlesztes 6s az uzemeltet£s kulonbbzo gepeken. esetenkent kulonbbzo operacibs rendszerben tbrtenik.

AC/NETTYIehetbsegei:

— modern adat- es vezerlesatadasi strukturak hasznalata.

— modularis programozas,

— az asszembler szintu programozashoz kbzeli lehetbsegek kihasznalasa.

A C.NETTY rendszer ket komponensbol all:

- a forditoprogram elsb menete, mely egy C nyelvii forrasprogrambbl un. univerzalis kbdot (U kbd) keszit. Az

U kbd gep- es rendszerfuggetlen, a gepi kbdokhoz nagyon kbzel alio kod.

- a forditoprogram masodik menete, amely az U kbdbbl optimalizes ut3n asszembler kbdot keszit. Lehetoseg

van asszembler betetek irasara is. amelvek mar a forrasprooramba beilleszthetok. A? optimalizalasi folyamat

nem terjed ki a felhaszndlb dltal irt asszembler betetekre. Az optimalizes a forditasi id6t jelentosen megnoveli,

ezert a programbelov£si idoszakban szuksegtelen es kikapcsolhatb.

Az asszembler kbdot egy asszembler forditbprogram pi. az A 80/NETTY segitsegevel lefordithatjuk esegy sznkesz-

toprogram pi. az L 80/NETTY segitsegevel futtathatb formara szerkeszthetjuk.

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver: - 48 K kozponti membria + a NETTY operacibs rendszer membriaigenye

— minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver; - a NETTY operacibs rendszer 2.4-es vagy kesdbbi verzibja

— valamilyen asszembler forditbprogram (peldaul A 80/NETTY]
— valamilyen szerkesztbprogram (peldaul L 80/NETTYK
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BASCOM/NETTY
BASIC fordito

es futtato rendszer

Felhasznal£si teriiletek:

Az MBASIC/NETTY rendszerben ktfejlesztett 6s tesztelt BASIC programokat a rendszeres hasznalatbav6tel el6tt

c6lszeru gepi kbdu formara hozni, azaz leforditani. A leforditoti BASIC program el6nyei az interpretalassal szem-

ben:

- nagyobb sebess6g.

- kisebb membriaig6ny,

- v6delem az illetektelen olvasds 6s mbdositas ellen.

A forditas a BASCOM/NETTY forditbprogrammal tort6nik. A BASCOM/NETTY forditoprogram altal tamogatott

nyelv ugyan nem teljesen azonos az MBASIC/NETTY nyelvevel (azaz a BASIC-80-nal), de a hasonldsag igen szo-

ros. (Az elt6resek altala"ban egy interpreter es egy forditoprogram mukodesmddja kozotti elt6r6sekbdl adddnak.

Peldaul a LIST utasitas leforditasanak nines sok ertelme.) Ha a BASIC-80 program fejlesztese soran szem eldtt tart-

juk a kulonbsegeket, akkor az igy keszutt BASIC program leforditasa semmif6le nehezseget nem fog okozni.

A BASCOM/NETTY forditoprogram 3ltal tdmogatott nyelv altalanoscelu, ez6rt elvileg szeles kbrbenalkalmazhatb.

A jo strukturdlasi lehetosegek hiinya miatt azonban elsdsorban az egy programozo altal atlathatb. kisebb meretu

feladatok megoldasara javasoljuk.

Rendszerismertetes:

A BASCOM/NETTY rendszer a kovetkezd komponensekb6l all:

- forditbprogram, amely egy BASIC-80 nyefvu forrdsprogrambbl athelyezheto gepi kbdu programot. On. tirgy-

programot keszi't,

- ketfele szubrutin-kbnyvtar, amelyek a BASIC-80 nyelv belpitett fuggvenyeit es eljarasait, a f ile-kezeles rutinjait

stb. tartalmazza targyprogram formaban. Az egyik szubrutin-kbnyvtarra akkor van sziikseg, ha a vegrehajtas so-

ran a futtato rendszert hasznalni kivanjuk, a masikra akkor, ha nem.

- szerkeszto' program, amely ta>gyprogramokbbl 6s szubrutin-kbnyvtarak elemeibol vegrehajthato gepi kbdu prog-

ramot k6szit. (A szerkesztd program bemeneteinek egyike-masika lehet A 80/NETTY asszembler nyelvbdl tor-

tend fordita's eredm6nye is.)

- futtatb rendszer, amely az MBASIC nyelvben hasznSIt legfontosabb fiiggvenyeket 6s eljarSsokat tartalmazza fut-

tathatb forma"ban.

Alkalmazdsi feltetelek:

Hardver: — 48 K kbzponti membria + a NETTY operacibs rendszer membriaigenye
- minimum 1 darab Iemezegys6g

Szoftver: — a NETTY operacibs rendszer 2.4-es vagy k6sobbi verzibja.
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Felhasznaldsi teriiletek:

A BASIC a lege Iterjedtebb mikroszamitogSpes programozasi nyelv. A nyelv utasftasai (LET, PRINT, GOTO, RUN
stb.) kozel allnak az ember hfrtkoznapi gondolkodasahoz, ez6rt a BASIC viszonylag konnyen tanulhato es hasznal-

hat6.

A BASIC aitalanos cSlu programozasi nyelv, ezert elvileg szeles korben alkalmazhato. A jo strukturalasi lehetosegek

hianya miatt azonban elsosorban az egy programozo altal allathato, kisebb mereiii feladatok megoldasara javasol-

Juki

Rendszerismertetfis:

Az MBASIC/NETTY a BASIC-80 szabvanyban frt programokat tamogatja, teh^t tudja a kovetkezo 66 utasitast 6s

parancsot:

AUTO, CALL, CHAIN, CLEAR, CLOAD, CLOSE, COMMON, CONT, CSAVE. DATA, DEF FN, DEFINT/SING/,

DBL/STR, DEF USR, DELETE, DIM, EDIT. END, ERASE, ERR es ERL, ERROR, FIELD, FOR . . . NEXT, GET,

GOSUB . . . RETURN, GOTO, IF, INPUT, INPUT =, KILL, LET, LINE INPUT, LIST, LLIST, LOAD, LPRINT,

LSET es RSET, MERGE, MID, NAME, NEW, NULL, ON, OPEN, OPTION BASE, OUT, POKE, PRINT, PRINT =,

PUT, RANDOMIZE, READ, REM, RENUM, RESTORE, RESUME, RUN, SAVE. STOP, SWAP, TRON/TROFF,
WAIT, WHILE . . . WEND, WIDTH, WRITE, WRITE=

tovabba az alabbi NETTY-specifikus parancsokat:

FILES, RESET, SYSTEM

valamint a kovetkez6 47 fuggv6nyt:

ABS, ASC, ATN, CDBL, CHRS. CINT, COS, CSING, CVI, CVS. CVD, EOF, EXP, FIX, FRE, HEXS, INKEYS,
INP, INPUTS, INSTR, INT. LEFTS. LEN, LOC, LOG. LPOS. MISS, MKIS, MKSS, MKD, OCT, PEEK, POS,

RIGHT, RND, SGN, SIN, SPACES, SPC, SQR, STR, STRING, TAB. TAN, USR, VAL, VALPTR

Az MBASIC/NETTY tulajdonk6ppen egy programozasi kornyezet, melyet az MBASlC/NETTY-paranccsal lehet

megteremteni. E kornyezetben BASIC-80 utasitasokat adhatunk ki. n>6gpedig ketfele modon:

Direkt vagy parancs mbdban az utasitast azonnal vegrehajtja 6s a vegrehajtast az 'ok' uzenettel nyugtazza. (Ha a pa-

rancsot hibasan adtuk ki, akkor hibaiizenetet ad.) Ha az utasitasokat beszamozzuk, akkor az MBASIC/NETTY az

utasitast nem hajtja v6gre, hanem idfilegesen elraktarozza. Az elrakta>ozott utasitasokat kdtegelve vegrehajthatjuk

(RUN), ez a programozott mod. Egy m^sik Iehet6s6g. hogy az elraktarozott utasitasokat SAVE-vel lemezre mentjuk.

Egy mar tetrehozott program m6do5itasa>a a BASIC NETTY-ben az EDIT utasitas szolgal. Egy programlemezre el-

mentett valtozatSt azonban karbantarthatjuk valamilyen, az EDIT-n6l hat6konyabb szovegszerkeszto program (pi. a

VED/NETTY) segttseg6vel is.

A lemezre elmentett programot MBASIC-ben a LOAD utasitSssal tolthetjuk be.

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver: - 48 K kozponti memoria —a NETTY operacios rendszer memoriaigSnye

— minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: - a NETTY operacios rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzi6ja
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FelhasznaTasi teruletek:

A TEXTER program egy kepernyfire oriental szovegfeldolgozo program, mely a SYSTEM szamftogepek NETTY

operacios rendszere alan mukodik, es elscisorban nem sz^mftogepes szakemberek szamdra kesziilt. A legfontosabb

jellemzdi a kovetkezdk:

— Egyardnt atkalmas dokumentumok, programok es adatok bevitelere, mddositasara es formazdsara,

— egyszeru, konnyen elsajdtfthato parancskeszlettel rendelkezik,

— hasznaiaianak elsajali'tasat parancs meniik is segitik.

— az elkeszithetd dokumentumok meretet csak a lemez tarolokapaciiasa korl^tozza,

— a szovegek formituma nyomtatas eldtt a kepernydn ellendrizheld, a kepernyon a valodi nyomtatasi kep jelenik

meg,

— hatekony levelszerkesztest tesz lehetove,

— 6sszekapcsolhat6 a SYSTEM gepeken szinten elerhetd MICRODB adatbdziskezeld es TABCALC penzugyi

tervez6 rendszerrel.

Rendszerismertetes:

A TEXTER/NETTY szovegfeldolgozo program ket fo komponensbdl all:

— az elso komponens segitsegevel tortenik a szovegek bevitele, modositasa es kinyomtatasa,

— a masodik (opcionalis) komponens a levelszerkesztest vegzi.

A TEXTER program egyarant kepes vegrehajtani szovegszerkesztesi es operacios rendszer (NETTY) parancsokat.

Hasznalat kdzben a kulonbozo fazisokban kiadhatb parancsokrol egy un. menu tajekoztatja a felhasznalbt. A lehe-

tdsegek kozul nehanyat az alabbiakban felsorolunk:

— szovegbevttel (az irbgepeken hasznalatos specialis jeleken kfvul 13 ekezetes magyar betu),

— szovegmbdositas (szbvegreszek masolasa, atmozgatdsa es tbrlese),

— formaza's (margo- es sortdvolsdg-beallitas, sorveg-kiegyenlftes, szoelvilasztds),

— specials nyomtatas (goltet, felkdver, aldhuzott, normal, also- 6s fels6index karakterekj,

— levelszerkesztes,

— file-miiveletek (masolds, dtnevezes, torles. nyomtatas).

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver: - 48 K kozponti memoria + a NETTY operacibs rendszer memoriaigenye

— minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: — a NETTY operacios rendszer 3.4-esvagy kesobbi verzibja



COSY
manager
vallalat

MICRO DB (NETTY)
adatbaziskezelo

program

Felhasznalasi teriiletek:

A MICRODB/NETTY egy olyan mikroszamitbgepes adatbaziskezelo programcsomag. amely a felhasznalb altal meg-

hatarozott strukturaju adatok felvitelet, mbdositasat es kulonbozo szempontok szerinli lekerdezeset teszi lehetdve.

AA MICRODB/NETTY elsdsorban kis es kbzepes nagysagu adatbazisok kezelesere alkalmas (file-onkent legfeljebb

65535 rekord, a rekordok hossza legfeljebb 1000 karakter). Alkalmazhatb minden olyan teriileten, ahol dltalaban

adatkezelesre van szukseg, igy tbbbek kbzbtt:

- raktari k^szletek nyilvdntartasa,

- szamtezbrendszerek.

- egeszsegugyi nyilvantartas,

- szemelyzeti nyilvantartas stb.

Rendszerismertetes:

A MICRODB/NETTY a relacibs adatbaziskezelb programok kbze tartozik.

Legfontosabb jellemzbi a kbvetkezok:

— saj^t nyelvvel rendelkezik,

— az adatbazishoz uj adatokat lehet csatlakoztatni, meglevoket mbdositani, tbrolni,

— a meglevo adatokat ki lehet nyomtatni vagy k^pernyon meg lehet jeleniteni,

— adatmbdositas eseten a kesz programokat nem kell mbdositani (adatfiiggetlenseg),

egy vagy tbbb file-bbl szarmazb adatokbbl kulonbozo t^blizatokat lehet kesziteni. A tablazat dszlopaibol szor-

zas es osztas segitsegevel uj oszlopokat lehet eloallitani. A sorokbbl r£sz- es teljes bsszegeket lehet szamolni

— a kulbnfele utasitasok vegrehajt£sara a teljes kepernyot felhasznalhatjuk.

A MICRODB/NETTY adatbazis file-okbbl all. Egy file-ban csak azonos felepitesu rekordok fordulhatnak eld.

Egy rekord mezokre oszlik.

Egy file-ban a rekordok sorrendje lehet veletlenszerti (altalaban a bevitel sorrendje), vagy egy mezo szerint rendsze-

rezett. Ezenkivul leteznek un. indexelt file-ok, amelyek ket reszbbl tevodnek bssze: egy. a rekordokat tartalmazb

file-bbl es az un. index -file-bbl, mely a kulcsokat es a mutatbkat tartalmazza.

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver; - 48 K kbzponti membria + NETTY operacibs rendszer membriaigenye

- minimum 1 darab lemezegyseg

Szoftver: — a NETTY operacibs rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzibja



3-2

I COSY
manager
vallalat

MTIR
mikroszamitogepreepitett

gyari es muhelyszintii

termelesiranyitasi

programcsomag

Term6k-kategoria:

Felhasznaioi szoftver

FelHasznaldsi teruletek:

G6pipari vallalatok 6s minden olyan gyar, gyaregyseg, iizem, amely tobb alapelemb6l (szerelveny. alkatr6sz, alap-

anyag stb.) fetepiilo, osszetett gya>tm6nyt 3llit el6. A programcsomag egy gyar, gyaregyseg, iizem tetszes szerint

megvalasztott idotartamra vonatkoz6tervosszeallit3s6t tamogatja.

A keszaruterv alapjan elk6sziti a szerelv6ny-, alkatresz- 6s anyagszuks6glet szimitasokat. A tervet uzemi, illeTve

muhely szintre lebontja, segfti a finom program (napi program) keszite's6t es mind muhely, mind gyari szinten fo-

lyamalos termel6skovet6st biztosi't.

Rendszerismertet6s:

A mikroszamitogepre epitett termelesiranyftasi rendszer 6s azon belul az egyesalrendszerek ket fo r6szre tagozod-
nak:

- tervezd alrendszer,

- gyartaskovetd alrendszer.

A ket fo resz kozotti kapcsolatot a munkaadagolas reremti meg.

A rendszer fobb f unkcioi:

- Keszaru -termeleshez sziiksegcs szerelv6nyek. reszszerelvenyek, alkatreszek programjanak osszeallftasa 6s azok

gyartasahoz az anyagszukseglet meghatarozasa.

- Terme)6si kapacit6sszuks6glet kiszamftasa munkaszamonkent, uzemi, illetve muhelyszinten, valamint homog6n

technologiai bontdsban.

- Gyart3skdvet6s, a mindenkori t6nyhelyzet figyelemmel kis6r6se.

- Gy3rtdsel6k6szit6shez a konkret anyagk6szlet g6pi uton tort6no figyel6se.

AlkalmazSsi felt6telek:

Hardver;

- Z80 vagy INTEL 8080 alapu mikroszamitogep kbzponli egys6g min, 48 K 6s kijelzo

- IvUgneslemez: min. 500 kbyte a teljes rendszer szamara + adattarolasi ig6ny

- Printer

Szoftver: CP/M kompatibilis rendszer

Programnyelv:

- Fortran

- Assembler

Egyeb szolgaltatasok: a rendszer oktatasa, betanit6sa, adaptalasa.

Szallftasi forma: rendszerlemez, dokumentaci6

Ar: 275 000,- Ft a teljes rendszerre



Microorient System

Keszletnyilvantarto

esszamialo rendszer

Term6k-kategoria:

Felhasznaloi c6lszoftver

Felhasznalasi teriiletek:

A MICROORIENT SYSTEM egy kepernydre orientalt k6szletnyilvantarto 6s szdmlazo programrendszer, amely al-

kalmas:

- nagykereskedelmi

- kiskereskedelmi

- vend6glato kozpont 6s

- termeld uzemek raktarainak

keszletnyilvantartasara 6s sz^mlazasara.

Rendszerismertet6s:

A MICROORIENT SYSTEM k6szletnyilvantarto 6s szamla"z6 programrendszer a SYSTEM mikroszamitogep
NETTY operacios rendszere alatt mCikodik. A rendszer fo funkcioi:

a) Napi vdltozasok feldolgoz&sa

— bev6telez6s, bizonylatkeszites

— 6rtekesft6s, szamlakeszites

— keszlet tekerdezese

b) Napi feldolgozas zarasa

— szamlak bsszesitese

— napi keszletvaltozasok 6sszesit6se listan

— arutablok keszii6se

— napi adatok torl6se

— rendelesi javaslat keszit6se

c) Torzsadat-kezetes

— arutorzs-bdvi'tes, karbantartas

— vev6t6rzs-b6vit6s, karbantartas

— torzsadat-listazas

d) Egy&b tevekenys&g

— rendszerparam6terek modosit^sa

— diszkm^solis 6s -ellendrz6s

Alkalmazasi felt6telek:

Hardver:

— klaviatura (64 K-s kozponti egyseggel)

- kijelzd (display)

— 2x1 Mbyte-s floppy

- 1 db matrixnyomtato (Logitec Panasonic)

Szoftver:

- NETTY (CP/M kompatibilis) operacios rendszer

Programnyelv: Z 80 ASSEMBLER

Egyeb szolgaltaiasok:

- Szoftverhasznalat betanttds. karbantartas

- Hardvertelepit6s, szerviz.

Szaltii3si forma:

- 1 db rendszerlemez

- 1 db felhasznaloi leiras

Ar: 120 000 - Ft (forgalmi ado n6lkul)



COSY
manager
vallalat

koltsegnyilvantarto

rendszer

Term6k-kateg6ria:

Felhasznalbi celszoftver

Felhasznalasi teriiletek;

A SAFAR egy kepernyore oriental! szerz6d6s 6s koltsfignyilvantarto rendszer, amely alkalmas:

- kolts6gvet6si szervezetek

— iparvallalatok

szerzodeseinek es kollsegeinek a nyilv^ntarta'sara eseredmenyiik meghatarozasara.

Rendszerismertetfis:

A SAFAR szerzodGs 6s kblts6gnyilvantart6 rendszer a SYSTER mikroszdmitbgep NETTY operacios rendszere alatt

mukodik.

A rendszer fd funkcioi:

- szerz<3d6sallomany feltblt6se, mbdositdsa

- koltsegnyilvantarto dllomany feltolt6se, modositasa

- rendszer alapadat modositasa

- tab!6kiszlt6s

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver:

— klaviatura (64Ks kozponti egyseggel)

— kijelzfi (display)

— 2x1 Mbyte-s floppy

— 1 db matrix nyomlatb (Logitec. Panasonic)

Szoftver:

— NETTY (CP/M kompatibilis) operacios rendszer

Programnyelv: PASCAL

Egy6b szolgdltatasok:

— SzoftverhasznaMat betanitSsa, karbantart^s

— Hardvertelepftes, szerviz.

Szdllftdsi forma:

— 1 db rendszerlemez

— 1 db felhasznaloi lefras

Ar: 190 000,- Ft (forgalmi adb n6lkul)



TABCALC
penziigyi tervezo

S COSY
manager
vallalat ;

Felhasznalasi teruletek:

A TABCALC elsdsorban gazdasdgi szakemberek szimdra k^sziilt program, amelynek segitsegevel kiil6nb6z6 penz-

iigyi szamttasok, tervezesek, ezeknek tobbf6le valtozata konnyen elk£szfthet6. Nehany alkalmazasi terulet:

— a'raja'nlatk65zft6s,

— szamlazas,

— koltsegvetes tervezese; a tenyleges raforditas £s a koltsegvetes 6sszevet6se,

— kulonfeie meVlegek k£szftese,

— nyeres^g vizsgilata, elorejelz6se,

— addterhek kiszamitisa.

Altalaban a gazdasagi szamita'sok minden olyan teruleten alkalmazhato. ahol a „mi lesz, ha . .
." ke>d£sre keresunk

valaszt.

Hatekonysaga ellene>e gyorsan elsajatithato, megtanulasa sz3mitastechnikai el6ismereteket nem tgenyel.

Rendszerismertetes:

A TABCALC a hagyomanyos tervez$sekn£l hasznalt ..kockas papir"-t helyettesiti: tulajdonkSppen egy 255 sornyi

es 127 oszlopnyi mezdbdl 4116 tablazat. (A sorok szamoza'sa 1,2... 255, az oszlopoW A . . . Z. AA . . . DW.) Az
egyes mezok szeless£ge. iltetve a benne abrazolt szamok pontoss^ga valtoztathato. A mez6k vagy szdveges adatot

vagy konstanst. vagy matemalikai kepletet tartalmaznak. A TABCALC megengedi. hogy egy mezdbe beirt adat a

!bbbi mezo fuggvSnye legyen, sot a mez6 £rt£ke felteteltol is fugghet (if . . . then . . . else).

Ha a t^blSzat nehany mezojet megvaltoztatjuk, a tdblazatot egy utasitas segitsegevel egyszeruen ujraszamolhatjuk.

A rendszer ezen lulajdonsciga a kulbnbozd tervvariansok e!k6szitesen£l jol hasznosithato. A linearis regresszidszami-

tassal pedig elorejelz6sek keszithetdk.

Az elkeszitett tablazat a k£pernydn megtekinthetd, nyomtaton kiirattathatb. Arra is van mod, hogy ket vagy tdbb
tablazatot egyesitsunk. tehat a t^blazatok r6szenkent is eloallithatok.

A TABCALC osszekapcsolhatb a TEXTER/NETTY programmal, vagyis a TABCALC-kal eldallitott tablazatokat a

TEXTER programban bemenetk£nt felhasznalhatjuk.

Alkalmazasi feltetelek:

Hardver: — 48 K kozponti memoria + a NETTY operands rendszet mem6riaig6nye

— minimum 1 darab lemezegyseg

Stoftver; - a NETTY operacids rendszer 2.4-es vagy kesobbi verzioja.


